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Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου - Χολαργού 

(Περικλέους 55), την 16η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού 

Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από την 

αριθ. πρωτ. 209/12-2-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε 

νόμιμα σε κάθε ένα μέλος κατά τις διατάξεις  του άρθρου 240 παρ. 2 σε συνδυασμό με τις 

διατάξεις του άρθρου 234 παρ. 1 και 95 παρ. 2 & 3 του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006). 
 

Έγινε διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 15 μελών, βρέθηκαν 

παρόντα δεκατρία (13) τακτικά μέλη κατά την έναρξη της συνεδρίασης, όπως 

εμφαίνεται παρακάτω: 
 

                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Δημήτρης Οικονόμου 1. Μιχάλης Τράκας 

2. Μαρία Δημητριάδου 2. Κων/νος Κώτσης 

3. Μιχάλης Χατζής    

4. Θανάσης Χαρακτινιώτης   

5. Γιώργος Τσουροπλής   

6. Σταματία Ζούλια   

7. Ευστάθιος Κίντζιος   

8. Βασίλης Σκουφίτσας   

9. Δέσποινα Ζαμπούκου   

10. Αχιλλέας Μελισσάρης   

11. Θεόδωρος Γκλεζάκος   

12. Γρηγόρης Βαραδίνης   

13. Παναγιώτης Νικολούδης   
 

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης η υπάλληλος του ΔΟΠΑΠ, Σταυρούλα Σκιάνη, 

για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης 
 

Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης για προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού, με 

σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου περιόδου 2018, με κάλυψη 

δαπάνης από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους (επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 

96/2017 απόφασης ΔΣ) 
 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης ΔΟΠΑΠ, κος Στέλιος Οικονόμου, εισηγούμενος το θέμα 

αναφέρει ότι κατόπιν του υπ’ αριθ. πρωτ. 3449/5-2-2018 εγγράφου του Υπουργείου 
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Εσωτερικών καθώς και του υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.10126/3734/6-2-2018 εγγράφου της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, απαιτείται να επανυποβληθεί  επικαιροποιημένη η 

απόφαση προγραμματισμού για τις ανάγκες του ΔΟΠΑΠ σε προσωπικό ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών αναγκών για το έτος 2018. 

Το ΔΣ καλείται να εγκρίνει δύο (2) θέσεις υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου με 8μηνη σύμβαση, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στον Ν. 2190/1994 

όπως ισχύει σήμερα, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν την ακόλουθη ειδικότητα: 

α. Δύο (2) θέσεις ΥΕ – Γενικών Καθηκόντων 

Οι ανωτέρω υπάλληλοι θεωρούνται παραπάνω από απαραίτητοι για την εύρυθμη 

λειτουργία του Οργανισμού, ο οποίος στερείται επαρκούς αριθμού βοηθητικού 

προσωπικού με την προαναφερόμενη ειδικότητα και θα αμείβεται από τους ιδίους 

πόρους του ΔΟΠΑΠ. 

 Η  μισθοδοσία τους θα βαρύνει τους ΚΑ 10-6041 «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων 

υπαλλήλων» και 10-6054 «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού», με ποσά, τα 

οποία έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2018. 

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται όπως το Δ.Σ. εγκρίνει τις ανωτέρω δύο (2) θέσεις.  
 

Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   

Κατά πλειοψηφία δώδεκα (12) υπέρ και ένα (1) κατά (κος Γκλεζάκος), εγκρίνει τον 

προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού, για δύο (2) θέσεις, με σχέση εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου περιόδου 2018, με κάλυψη δαπάνης από τους 

κεντρικούς αυτοτελείς πόρους 
 

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 15/2018                          

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα Μέλη 

 Μαρία Δημητριάδου 

 Μιχάλης Χατζής 

 Θανάσης Χαρακτινιώτης 

Δημήτριος Οικονόμου Γιώργος Τσουροπλής 

 Ματίνα Ζούλια 

 Ευστάθιος Κίντζιος 

 Δέσποινα Ζαμπόύκου 

 Βασίλης Σκουφίτσας 

 Αχιλλέας Μελισσάρης 

 Θεόδωρος Γκλεζάκος 

 Γρηγόρης Βαραδίνης 

 Παναγιώτης Νικολούδης 
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